JÚL 2016
1.7. - zasadnutie starostov a primátorov Hornej Nitry
2.7. - účasť na podujatiach:
- Leteckých modelárov na letisku v Dlžíne
- Čerešňové slávnosti v Šútovciach
- Novácka päťstovka – preteky v kanoistike, ktoré sa konajú na jazere v
Novákoch. Aj z našej obce pretekali reprezentanti KRK Nováky Martin
Iliaš, Alex a Samuel Cagáňovci, Jessica a Nicola Zatlkajové. Prajem im
veľa ďalších úspechov a nech sa im darí.

4.7. - zabezpečenie čistenia potokov
- OÚ Nováky
6.7. - porada s ved. prevádzky
- príprava materiálov na Rudnianske dni
- určenie miesta pre skládku zeminy
7.7. - agenda+mailová pošta
- Nováky-stavebný úrad
- riešenie problémov rybári vs chatári
8.7. - rozdelenie prác
- stretnutie- stavebný dozor - mult.ihrisko
- účasť na pohrebnom obrade
11.7.- kontrola vykonaných prác
- Prievidza-nákup spotrebného materiálu
- Nováky-tlač plagátov na Rudnianske dni
12.7.- stretnutie na úrade TSK v Tenčíne - dotácia
13.7.- odovzdanie staveniska v ZŠ
- PD- zdravotná poisťovňa
14.7.- stretnutie s podnikateľmi - podpora na Rudn. dni
- zabezpečenie tribúny na Rudn. dni
15.7.- stretnutie s občanmi - kosenie v obci
- stretnutie s podnikateľmi-tombola
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16. 7. -17.7. - Rudnianske dni 2016.
Tento rok sme opäť spojili sily a v spolupráci viacerých organizácií sa nám aj
napriek zlému počasiu podarilo pripraviť hodový víkend plný zábavy, dobrej
nálady, kultúry a športu. Kultúrny program oživil hlavný hosť Štefan
Skrúcaný, ale palec hore si zaslúžia všetci účinkujúci. Ďakujem všetkým
organizátorom a sponzorom za spoluprácu a verím, že nastavenú latku o rok
nepodlezieme.

18.7. - stretnutie v ZŠ- multifunkčné ihrisko
- príprava podkladov na riešenie dopravy v obci
19.7. - kontrola prevedených prác
- Úrad práce v Prievidzi
20.7. -stretnutie - zber elektroodpadu
- zasadnutie starostov v Nitr. Sučanoch
21.7. - prac.stretnutie- vydanie knihy pre deti o obci
- mailová pošta
- úprava parkoviska na UNC
22.7. - Dovolenka
24.7. - Motokrosový pretek o pohár starostu obce
Kvalitne pripravená trať, ideálne počasie a takmer žiadny prach sa
postarali o vynikajúci motokros v Kaňovej. Som rád, že vynaložené úsilie
členov CROSSTEAMU nevyšlo nazmar a tento rok sa pretek podaril na
100%, o čom svedčila spokojnosť či už jazdcov, alebo divákov. Veľmi ma
potešila účasť Štefana Svitka a Jaroslava Katriňáka.

25.7. - prac.porada
- stavebný úrad v Novákoch
26.7. - kontrola vyk. prác a staveniska v ZŠ
- agenda+mail.pošta
- stretnutie s občanmi - kosenie cintorína
- zasadnutie starostov
27.7. - mailová pošta
- PD- Okresný úrad
- prac.stretnutie – ponuka na kompostéry
28.7. - príprava materiálov k výberovému konaniu

- výberové konanie – ihrisko + tartanová dráha
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29.7. - riešenie odvodnenia ulíc pri prívalových dažďoch.
V piatok 29.7. nás okolo 15.00 hod. prekvapila dažďová smršť, ktorá sa
prehnala cez našu obec. Viacerí sme sa museli popasovať s väčším
množstvom vody, prípadne naplaveným štrkom. Často sa hovorí, že si na
takéto počasie musíme zvykať, no neviem, či by sme sa v prvom rade
nemali zamyslieť, či si tieto výkyvy nespôsobujeme sami. Zasypaním
odvodňovacích kanálov vyše obce rôznym odpadom si sami koledujeme
o to, aby voda končila na našich dvoroch. Samozrejme veľkú zásluhu
na tomto jave má aj neobrábanie pôdy v okolí našej obce a klčovanie
našich hôr, po ktorom neprichádza žiadna výsadba.

Prajem Vám krásny zvyšok leta.
R.Š.

